ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO
PREGÃO Nº 032/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL
PROCESSO Nº 00615.11.07.611.2017
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala da COMPEL da Prefeitura
Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Ana
Carolina da Silva dos Santos e equipe de apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6828/2018, a sessão concernentes à licitação na
Modalidade Pregão n.º 032/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa em engenharia para elaboração do projeto
legal de prevenção e combate a incêndio e pânico, para aprovação junto ao corpo de bombeiros da Bahia atendendo a legislação específica,
que dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico e dá outras providências, assim como a elaboração do SPDA – sistema de proteção
contra descargas atmosféricas, para compor o processo de aprovação de funcionamento da cidade do saber, junto ao corpo de bombeiros do
estado da Bahia
Informamos que após a licitante MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI – ME ser declarada vencedora do certame a licitante MAXXPROJETTA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI – ME manifestou intenção de recurso, contudo a Pregoeira esclarece que a mesma
não protocolou as razões do recurso e acerca do que fora alegado a Pregoeira já se manifestou em Ata de Abertura. Diante dos fatos a
Pregoeira Adjudica o lote 01 a licitante MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI – ME.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

01

MARCHIORI SERVIÇOS EIRELI – ME

PREÇO GLOBAL DO
LOTE (R$)
19.300,00

SITUAÇÃO DO LOTE
ADJUDICADO

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se
deu o aviso - campo <ANEXOS>.
Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL
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